Ulrik Brink, 27 år

Lauritz Monrad Klit, 16 år

Lærke Malmberg, 20 år

Innovation giver mig lyst til at lære. Det, at man får
en idé, og den springer fra niveau til niveau. Min
nysgerrighed starter det hele. Det, at uddannelsen giver mig frihed, og at jeg har mulighed for at
vælge mine egne kurser, giver mig motivation.
I øjeblikket deltager jeg i et forskningsprojekt
på DTU, hvor deltagerne overvåges via smsbeskeder og opkald for at blive klogere på deres
netværk. Det er et motiverende projekt.

Jeg interesserer mig meget for
computere, og jeg kunne godt tænke
mig at blive IT-supporter. Det, der
motiverer mig mest her på skolen, er
nok, at vi er frie til at gøre, hvad vi vil.
Jeg vil gerne være IT-supporter, fordi
at jeg godt kan lide at programmere,
og jeg kan også bare godt lide at
hjælpe andre folk.

Jeg er på Medieskolen, fordi jeg gerne vil tage
skiltetekniker-uddannelsen. På Medieskolen
er der et værksted, som arbejder med det,
Skilteriet, så det passede mig supergodt.
Jeg bliver motiveret af, at jeg kan få lov
til at lave fysiske opgaver. Det er rart, at
kunne udfolde min kreative side med bl.a.
kundeopgaver i stedet for at sidde med
en bog.

SSI Data, TEC

Digitale Medieteknologier, DTU

Skilteriet, Medieskolen

Foto: Oliver Sichlau, Medieskolen

Studieby med visioner
Lyngby skal være en fed studieby med masser liv i form af kultur, sport, cafeer og masser
studieboliger. Projekt Vidensbyen arbejder sammen med de unge for at gøre Lyngby til de
studerendes by
VIDENSBY | Musikken drønede ud af højta-

lerne og blandede sig med snak og latter fra de
flere hundrede unge, der havde fundet vej til
Lyngby Torv. Solen skinnede, og drikkevarerne
blev solgt til SU-venlige priser. Ingen var i tvivl
– et nyt hold studerende havde indtaget byen,
og det fejrede Vidensbyen med en studiestartsfest i midten af Lyngby.
”Vi vil gerne byde de studerende velkommen og markere, at Lyngby er en uddannelsesby – ikke kun ved studiestart i august og
september. Det skal gennemsyre hele byen,
og de unge skal naturligt tænkes ind i byens
arrangementer,” siger Caroline Arends, der er
direktør for Vidensbyen, som arbejder på at
gøre Lyngby-Taarbæk til en af Nordeuropas

førende videns- og universitetsbyer inden 2020.

Attraktiv gruppe
Hvert år begynder 5.000 nye studerende på
uddannelsesinstitutionerne i Lyngby og slutter sig dermed til den skare på 18.000 unge,
der dagligt ankommer til København Nord,
Cphbusiness, DTU, VUC og alle de andre
uddannelsessteder i byen. De unge vil gerne
læse i Lyngby, og udfordringen er at få dem
til at bruge byen.
”Vi skal arbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner, kommune, erhvervs- og handelsliv
for at gøre byen attraktiv for de studerende. Og
vi skal samarbejde med de unge, for hvis byen
ikke involverer dem og tilbyder dem noget, fin-

der de bare et andet sted at være,” understreger
Caroline Arends.
Cafeer, studierabatter og billige boliger er
nogle af de ting, som de studerende efterspørger.
”For at de unge skal gide en by, skal der
ske noget også efter klokken 18, men de erhvervsdrivende skal også kunne se potentialet,
for ingen åbner cafeer og spillesteder, hvis de
ikke kan se mulighederne,” siger direktøren.

Nye traditioner
Som et vigtigt led i planlægningen afholdt
Vidensbyen i efteråret sammen med BRFkredit en kreativ workshop, hvor 25 danske
og internationale studerende fra forskellige

uddannelsesinstitutioner udviklede idéer til
fremtidens studieby.
”Der kom rigtig mange gode forslag på bordet, og vi prøver nu at sætte ideerne i system.
Studiestartsfesten var en begyndelse, og vi vil
gerne skabe en række nye traditioner,” siger
Arends.
Blandt de gode ideer var en skattejagt, der
sender de unge på en sjov og lærerig rundtur
i byen, et velgørenhedsarrangement og en
kulturweekend.
Og hvordan ser Lyngby ud, hvis Caroline
Arends kigger fem år ud i tiden?
”Så er Lyngby en by med masser af unge,
cafeer og musiksteder. Her er billige studieboliger og et spændende og innovativt miljø.”

LYNGBY TAARBÆK VIDENSBY
Lyngby-Taarbæk Vidensby er en forening, som bygger på et samarbejde
mellem Lyngby-Taarbæk Kommunes uddannelsesinstitutioner, erhvervsvirksomheder, boligorganisationer og kommunen. Uddannelsesinstitutionerne er - som en del af Talenternes By - blandt stifterne af Vidensbyen. Visionen er at gøre Lyngby-Taarbæk til en af Nordeuropas førende videns- og
universitetsbyer i 2020.

Lyngby-Taarbæk Vidensby
Diplomvej 381
2800 Kgs. Lyngby
Tel. 88 70 86 40
www.vidensby.dk
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